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Abstrak
Penurunan jumlah umat muslim dan sepinya peminat Prodi keagamaan merupakan ironi bagi UIN yang sebagiannya memakai nama Walisongo. Dakwah Walisongo jelas bertujuan islamisasi tanah Jawa, mencetak kader ulama, dan menciptakan masyarakat dengan karakter islami. Fakultas-fakultas keagamaan UIN yang merupakan kontinuitas perjuangan dakwah Walisongo mengalami penurunan saat ini. Tujuan penelitian ini menganalisis sebab-sebab rendahnya minat mahasiswa terhadap fakultas keagamaan di UIN, dan mengaitkannya dengan spirit dakwah Walisongo. Penelitian ini penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengadakan penghitungan data secara kuantitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa eksisteni fakultas keagamaan di UIN sejalan dengan tujuan dakwah Walisongo yaitu penyebaran Islam melalui lembaga pendidikan. Entitas fakultas keagamaan bisa dikatakan kelanjutan dari perjuangan dakwah Walisongo yang tersebar ke dalam empat fakultas, Adab, Ushuludin, Syariah, dan Dakwah. Khusus UIN Jakarta, terdapat fakultas dirasat islamiyah yang bekerjasama dengan Universitas Al-Azhar Kairo. Fakultas keagamaan mengalami masa kejayaan pada masa IAIN, tetapi mengalami kemunduran pada masa UIN. Kemunduran itu dinilai dari indikator jumlah mahasiswa yang menurun, apalagi dibanding jumlah mahasiswa yang mendaftar ke fakultas umum di UIN.           
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Pendahuluan
	Jumlah pemeluk Islam terus menurun di Indonesia. Pada 80-an muslim sekitar 90 persen, pada 2000 berkisar 88,2 persen, dan pada 2010 berjumlah 85,1 persen (nu.or.id, 2016; republika.co.id, 2016). Jika secara kualitas pemeluk Islam menurun, bagaimana dengan kualitasnya? Artinya, bagaimana dengan pemahaman keagamaan pemeluk Islam? Lebih tegas lagi, bagaimana jumlah ulama Indonesia?
	Terkait pertanyaan di atas, menarik membaca data peminat fakultas keagamaan di UIN. Peminat program studi keagamaan di UIN jauh lebih rendah dibandingkan dengan Prodi-Prodi umum (Republika.co.id, 10/02/2016). Padahal, Prodi keagamaan adalah tempat untuk melahirkan para ahli agama atau ulama.
Penurunan jumlah umat muslim dan sepinya peminat Prodi keagamaan merupakan ironi bagi UIN yang sebagiannya memakai nama Walisongo. Dakwah Walisongo jelas bertujuan islamisasi tanah Jawa, mencetak kader ulama, dan menghiasi masyarakat dengan karakter islami. Fakultas-fakultas keagamaan di UIN yang merupakan kontinuitas perjuangan dakwah Walisongo menghadapi tantangan berat saat ini.    
Civitas akademik UIN harus mulai menengok kembali ke sejarah perjuangan Walisongo untuk belajar dan menerapkan nilai-nilai yang relevan dengan perjuangan menghidupkan fakultas-fakultas keagamaan yang makin sepi peminat. Anita (2014: 264) menjelaskan, “Sejarah Walisongo hampir lenyap di balik legenda beraneka warna. Padahal banyak pelajaran dan hikmah yang dapat dipetik dari kiprah dakwah mereka”.

Metode Penelitian
Melihat makna yang tersirat dari judul dan permasalahan yang dikaji, penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengadakan penghitungan data secara kuantitatif (Moleong, 1990: 2).
Ada beberapa kunci utama dalam penelitian literatur (pustaka) dengan pendekatan kualitatif, yaitu: (a) The researcher is the main instruments that will read the literature accurately; (b) The research is done descriptively. It means describing in the form of words and picture not in the form of number; (c) More emphasized on the process not on the result because the literature is a work that rich of interpretation; (d) The analysis is inductive; (e) The meaning is the main point.
Literatur utama atau primer yang dikaji dalam penelitian ini adalah buku, artikel jurnal, dan berita yang membahas dakwah walisongo dan fakultas keagamaan UIN. Sebagai penelitian kepustakaan, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, yaitu data tentang variabel yang berupa buku, jurnal, laman, dan lain sebagainya.
Sedangkan teknik analisis data yang dipilih adalah deskriptif analisis dengan menggunakan serangkaian tata fikir logik yang dapat dipakai untuk mengkonstruksikan sejumlah konsep menjadi proposisi, hipotesis, postulat, aksioma, asumsi, ataupun untuk mengkonstruksi menjadi teori.
Tata fikir tersebut adalah (a) tata fikir perseptif, yang dipergunakan untuk mempersepsi data yang sesuai dan relevan dengan pokok-pokok permasalahan yang diteliti; (b) tata fikir deskriptif, yang digunakan untuk mendeskripsikan data secara sistematis sesuai dengan sistematika pembahasan yang dipakai dalam penelitian ini (Muhadjir, 1998: 55). 

Temuan dan Pembahasan
Tokoh-tokoh Walisongo yang dikenal luas oleh masyarakat Jawa, yaitu: Maulana Malik Ibrahim, Raden Rahmat (Sunan Ampel), Makdum Ibrahim (Sunan Bonang), Raden Ainul Yaqin (Sunan Giri), Raden Qosim (Sunan Drajat), Raden Syahid (Sunan Kalijogo), Raden Umar Said (Sunan Muria), Ja'far Shodiq (Sunan Kudus), dan Syeh Nurullah (Sunan Gunung Jati) (Ashadi, 2013: 3).
Sedangkan nama-nama UIN yang sebagiannya mengambil nama Walisongo, yaitu: 1) UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (2002), 2) UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2004), 3) UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang (2004), 4) UIN Sunan Gunung Djati, Bandung (2005), 5) UIN Alauddin, Makassar (2005), 6) UIN Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru (2005), 7) UIN Ar-Raniri, Banda Aceh (2013), 8) UIN Sunan Ampel, Surabaya (2013), 9) UIN Raden Fatah, Palembang (2014), 10) UIN Sumatera Utara, Medan (2014), 11) UIN Walisongo, Semarang (2014), 12) UIN Antasari, Banjarmasin (2017), 13) UIN Raden Intan, Bandar Lampung (2017), 14) UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Serang (2017).
Penyebaran Islam di Jawa oleh Walisongo tidak bisa lepas dari materi apa saja yang mereka ajarkan. Ajaran yang terdapat dalam primbon Sunan Bonang, misalnya mengajarkan ilmu fiqih, tauhid, dan tasawuf (Syamsu AS, 1999: 37-38). Hal ini sejalan dengan tujuan dakwah Islam, yaitu: menanamkan akidah, hukum, dan akhlak (Amin, 1980: 22-26). 
Sementara Sultoni (2016: 377) menjelaskan ajaran tasawuf yang diajarkan Walisongo, meliputi tasawuf akhlaqi dan tasawuf falsafi. Cara pengajarannya melalui: 1) Berdakwah dengan Pendidikan, kelembagaan, dan Ilmu Hikmah; 2) Menggunakan kebijaksanaan dan melakukan akulturasi ajaran Islam dengan kebudayaan setempat; 3) Mengakulturasi kesenian dengan ajaran tasawuf. 
Metode yang mereka gunakan yaitu, pertama, metode pembentukan dan penanaman kader, serta penyebaran juru dakwah ke berbagai daerah. Kedua, dakwah melalui jalur keluarga / perkawinan. Ketiga, mengembangkan pendidikan pesantren yang mula-mula dirintis oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah suatu model pendidikan Islam yang mengambil bentuk pendidikan biara dan asrama yang dipakai oleh pendeta dan biksu dalam mengajar dan belajar. 
Keempat, dengan mengembangkan kebudayaan Jawa. Dalam kebudayaan Jawa Walisongo memberikan andil yang sangat besar. Kelima, metode dakwah melalui sarana dan prasarana yang berkait dengan masalah perekonomian rakyat. Keenam, dalam mengembangkan dakwa Islamiyah di tanah Jawa para wali menggunakan sarana politik untuk mencapai tujuannya (Hatmansyah, 2015:16). 
Sementara Ashadi (2013: 9) menjelaskan sisi lain tentang dakwah Walisongo. “Dakwah Walisongo menekankan aspek akidah dan syariat tidak berpengaruh langsung terhadap pembangunan sarana ibadahnya yakni bangunan mesjid. Sunan Ampel yang menganut paham kemurnian agama (paham putihan) harus berkompromi dengan bentuk-bentuk bangunan lama. Dalam perkembangan selanjutnya, metode kompromi inilah yang kemudian dilanjutkan oleh masyarakat Islam Jawa di kemudian hari.”
Penjelasan aspek materi dan metode dakwah Walisongo di atas menggambarkan upaya penyebaran dan pembentukan kader ulama pada masa itu. Tauhid, Fiqih, Tasawuf, dan Akhlak adalah ilmu-ilmu agama yang diajarkan Walisongo, yang dalam konteks UIN mewujud dalam Fakultas dan Prodi. Fakultas dan Prodi itu seperti Fakultas Ushuludin yang memiliki Prodi Perbandingan Agama, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Ilmu Hadis, Akidah dan Filsafat Islam, dan Ilmu Tasawuf; Fakultas Syariah dan Hukum yang memiliki Prodi Hukum Keluarga, Perbandingan Mazhab, Hukum Pidana Islam, Hukum Ekonomi Islam, Ilmu Hukum; Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang memiliki Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Manajemen Dakwah, Pengembangan Masyarakat Islam; dan Fakultas Adab yang memiliki Prodi Bahasa dan Sastra Arab, Sejarah dan Kebudayaan Islam, dan Tarjamah.   
Fakta menunjukkan penurunan jumlah mahasiswa yang mendaftar ke fakultas-fakultas keagamaan setelah IAIN berubah menjadi UIN, bahkan sebelum perubahan itu terjadi. Pendaftar UM-PTKIN 2010 sekitar 8.845 menjadi 53.637 pada tahun 2012. Peminat ini terus meningkat pada tahun 2013 hingga mencapai 57.448. Tahun 2015, peminat PTKIN mencapai 79.643 pendaftar SPAN dan UMPTKIN. Sedang pada tahun 2016, jumlah pendaftar SPAN menembus 129.327, dan UM PTKIN sejumlah 79.768. Dari jumlah tersebut, mahasiswa yang diterima melalui jalur SPAN berjumlah 63.601 dan UMPTKIN berjumlah 41.209 orang. Sayangnya, peningkatan minat masuk PTKIN ini tidak diikuti dengan minat masuk Prodi agama. Menag mengaku sedih mendengar informasi bahwa program studi Filsafat Agama, Ilmu Hadis, dan Perbandingan Agama menjadi Prodi menempati posisi terendah (Khoiron, 2017: 4-5).
Pada 2016 UIN Alauddin Makassar menerima 7.908 pendaftar pada jalur Ujian Masuk Mandiri (UMM). Prodi keagamaan tidak diminati calon mahasiswa baru, yakni Perbandingan Agama, Filsafat Agama, Perbandingan Mazhab, dan Ilmu Aqidah. Dari 7.908 pendaftar hanya ada 11 orang yang memilih prodi Perbandingan Agama, Prodi Filsafat Agama juga bernasib sama hanya dipilih 11 orang. Prodi Perbandingan Mazhab juga termasuk kurang peminat hanya ada 23 orang. Selanjutnya, Prodi yang kurang diminati adalah Prodi Ilmu Akidah hanya dipilih 24 orang dan Prodi Pengembangan Masyarakat hanya dipilih 30 orang. Prodi keagamaan tersebut berbanding terbalik dengan prodi umum/kesehatan seperti Prodi Farmasi yang dipilih oleh 1.869 orang dan menjadikan prodi Farmasi paling favorit di jalur UMM tahun 2016 (Hasrul, 2016).
Menurunnya minat masyarakat terhadap fakultas keagamaan dikarenakan beberapa faktor. Pertama, bertambahnya fakultas umum. Pilihan fakultas umum yang sebelumnya hanya ada di perguruan tinggi umum kini tersedia di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), tepatnya UIN yang berjumlah 14, dan relatif tersebar di seluruh provinsi. Kehadiran UIN menjadikan jarak semakin dekat antara para alumni pesantren dan madrasah dengan fakultas umum, yang sebelumnya bisa jadi jauh.  
Kedua, integrasi keilmuan umum dan agama di UIN. Keberadaan fakultas umum di UIN menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat muslim karena bisa mendapatkan ilmu umum pada satu sisi, dan ilmu agama pada sisi yang lain. Matakuliah keagamaan, pendekatan, dan atmosfer keagamamaan di UIN merupakan distingsi fakultas umum yang berada di UIN dengan yang ada di Perguruan Tinggi Umum (PTU). Sebagian masyarakat mengharapkan anak mereka menguasai ilmu umum sekaligus memahami ilmu agama (minimal tata cara ibadah, dan membaca Al-Quran). Kecuali itu, mahasiswa UIN bisa mengamalkan ajaran-ajaran agama melalui kebijakan, lingkungan, dan pembiasaan, meskipun berada di fakultas umum, seperti salat berjamaah, wajib berjilbab, dan cara berpakaian.   
Ketiga, berkembangnya pragmatisme dan materialisme di kalangan masyarakat. Kuliah di fakultas keagamaan belum jelas profesi yang disandang setelah lulus, atau sedikit peluang kerja bagi para alumninya, atau meskipun mendapatkan pekerjaan, gajinya kecil. Sementara lulusan fakultas umum menjanjikan kesempatan bekerja sekaligus gaji yang lebih besar. Kepastian profesi bagi lulusan fakultas umum inilah yang menjadikan masyarakat saat ini lebih memilih fakultas umum daripada fakultas keagamaan.   
Tentu saja pemerintah tidak diam menyikapi menurunya mahasiswa fakultas keagamaan tersebut. Program beasiswa diberikan kepada mereka yang mendaftar di fakultas keagamaan. Alasannya jelas, karena fakultas ini adalah tempat melahirkan kader-kader ulama. Anehnya, pemberian beasiswa tidak signifikan menaikan minat masyarakat kuliah di fakultas keagamaan. Meski disediakan beasiswa peminatnya masih lebih tinggi fakultas umum.
Selain beasiswa, perlu dipikirkan program lainnya yang bisa mengatasi kecenderungan penurunan minat fakultas keagamaan tersebut. Pesantren dan madrasah yang merupakan lembaga penyuplai mahasiswa fakultas keagamaan perlu diajak kerjasama. Pemerintah membuka peluang kerja bagi alumni fakultas keagamaan, dan melakukan sosialisasi yang ke masyarakat. Fakultas keagamaan menyusun profesi bagi lulusan Prodi masing-masing, dan mensosialisasikannya ke masyarakat.     

Kesimpulan
	Eksisteni fakultas keagamaan di UIN sejalan dengan tujuan dakwah Walisongo yaitu penyebaran Islam melalui lembaga pendidikan. Entitas fakultas keagamaan bisa dikatakan kelanjutan dari perjuangan dakwah Walisongo yang tersebar ke dalam empat fakultas, Adab, Ushuludin, Syariah, dan Dakwah. Khusus UIN Jakarta, terdapat fakultas Dirasat Islamiyah yang bekerjasama dengan Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Fakultas keagamaan mengalami masa kejayaan pada masa IAIN, tetapi mengalami kemunduran pada masa UIN. Kemunduran itu dinilai dari indikator jumlah mahasiswa yang menurun, apalagi dibanding jumlah mahasiswa yang mendaftar ke fakultas umum di UIN. Karena itu, pimpinan UIN harus memikirkan langkah-langkah strategis untuk menarik minat mahasiswa ke fakultas atau Prodi keagamaan. Program beasiswa dari pemerintah terbukti belum bisa efektif menarik minat mahasiswa. Pimpinan UIN punya tanggung jawab mengembalikan kejayaan fakultas keagamaan dengan menaikan jumlah mahasiswa, terutama kualitas lulusannya.           
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